
การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน                 
เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน 

ปีการศึกษา 2557



   เหตผุลและความส าคญั

ให้คนไทยและการศึกษาไทยมคีณุภาพและได้มาตรฐานระดบัสากล 

โดยมตีัวบ่งชีแ้ละค่าเปา้หมายที่เกีย่วขอ้งกับผลสัมฤทธิข์องผู้เรียนคอื 

1) ผลสัมฤทธิท์างการเรียนในวิชาหลัก จากการทดสอบระดบัชาติ
(ผลทดสอบ O-NET) มีคะแนนเฉล่ียมากกวา่รอ้ยละ 50

2) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
เพิ่มขึ้นเป็นไม่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ (ผลทดสอบ PISA)  

3) ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี 

เป้าหมายและตัวบ่งชี้การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
          ของ กนป.  (2552-2561)



   เหตผุลและความส าคญั

 จุดเน้น สพฐ. ปีงบประมาณ 2558 ด้านผู้เรียน

1.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา
(Literacy)  ด้านค านวณ (Numeracy) และด้านการใช้เหตุผล
(Reasoning abilities) ที่เหมาะสม

2.  นักเรียนชั้น ป.6  ม.3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการ
ทดสอบระดบัชาติ (O-NET) เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 3



   เหตผุลและความส าคญั

 ยุทธศาสตร์ ของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2558 

  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท

         เป้าประสงค์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 8  ส่งเสริมสนับสนุน
การทดสอบ O-NET การประเมิน PISA  และการ
ทดสอบกลางด้วยข้อสอบของ สพฐ.มาเป็นส่วนหนึ่ง
ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพและมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน



      (7) ให้เพิ่มการใชข้้อสอบแบบเขียนตอบท้ังแบบการเขียนตอบสั้น แบบยาว 
อย่างน้อย ร้อยละ 30 ของการสอบแต่ละครั้ง
      (8) ใหใ้ช้ขอ้สอบกลางที่พัฒนาโดย สพฐ.ในการสอบปลายปีร้อยละ 20 ของ
คะแนนท้ังหมดในชั้น ป.2 ป.4-5 ม.1-2 ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก(ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ภาษาต่างประเทศ) 

ประกาศ สพฐ. 
แนวปฏิบัติในการยกระดบัคณุภาพนักเรียนระดบัการศกึษาขั้นพื้นฐาน  



ในปีการศึกษา 2557

• ประเมินความสามารถพื้นฐานที่จ าเป็นของ
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 (NT)

• ประเมินความพร้อมก่อนการสอบ Pre O-NET 
• ประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วยข้อสอบกลาง



ความสามารถที่ประเมินคุณภาพการศึกษา
ในปีการศึกษา 2557

    ประเมินความสามารถพื้นฐานทีจ่ าเป็นของนักเรียน    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
              ด้านภาษา(Literacy) 
              ด้านค านวณ(Numeracy) 
              ด้านเหตุผล(Reasoning abilities)



ความสามารถในการอ่าน เพื่อรู้ เข้าใจ วิเคราะห์ 
สรุปสาระส าคัญ ประเมินสิ่งที่อ่านจากสื่อประเภท
ต่างๆ รู้จักเลือกอ่านตามวัตถุประสงค์ น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและการอยู่ร่วมกันในสังคม ใช้การ
อ่านเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต และสื่อสารเป็น
ภาษาเขียนได้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาและ
อย่างสร้างสรรค์ 

ความสามารถด้านภาษา(Literacy)



ความสามารถในการใช้ทักษะการคิดค านวณ 
ความคิดรวบยอด และทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่าง ๆ     ที่เกี่ยวข้อง
กับชีวิตประจ าวัน

ความสามารถด้านค านวณ(Numeracy)



ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ และประสบการณ์ไป
วิ เคราะห์  สังเคราะห์  ประเมินค่า ข้อมูล/ สถานการณ์/ 
สารสนเทศที่ให้มา เพื่อการตัดสินใจ โดยมีเหตุผลประกอบ
อย่างสมเหตุสมผล (บนพื้นฐานของข้อมูล หลักการ เหตุผล 
ทางวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการด าเนินชีวิต อย่างมี
คุณธรรมและจริยธรรม)

ความสามารถด้านเหตุผล(Reasoning abilities)



ตารางสอบ

วันสอบ 08.30-09.30 น.
พัก

10.00-11.30 น.
พัก

13.00-14.00
26 ก.พ. 2558 ความสามารถ

ด้านภาษา
ความสามารถ
ด้านค านวณ

ความสามารถ
ด้านเหตุผล



เครื่องมือที่ใช้

แบบวดัความสามารถ จ านวนข้อ เวลา
ด้านภาษา(Literacy) 30 60
ด้านค านวณ(Numeracy) 30 90
ด้านเหตุผล(Reasoning abilities) 30 60



โครงสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถด้านภาษา

เกณฑ์การประเมิน (ช่วงคะแนน)  ปรับปรุง 0-8  พอใช้ 9-12   ดี 13-17   ดีมาก 18-30 

ตัวบ่งชี้ จ านวนข้อสอบ

ปี 55 ปี 56 ปี 57

1. อธิบายความหมายของค า ประโยคจากเรื่องฟัง ดูและอ่าน 5 5 4

2. บอกความหมายของเครื่องหมายสัญลักษณ์ 4 3 3

3. ตอบค าถามจากเรื่องฟัง ดูและอ่าน 7 5 6*

4. บอกเล่าเรื่องราวที่ได้จากการฟัง ดูและอ่านอย่างง่าย ๆ 6 4 5

5. คาดคะเนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึน้จากการฟัง ดูและอ่าน 6 6 6

6. สื่อสารความรู้ความเข้าใจข้อคิดเห็นจากการฟัง ดูและอ่าน 2 7 6*

รวมท้ังหมด 30 30 30



เกณฑ์การประเมิน (ช่วงคะแนน) ปรับปรุง 0-6   พอใช้   7-11    ดี    12-15     ดีมาก 16-30 

โครงสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถด้านค านวณ 
ตัวบ่งชี้ จ านวนข้อสอบ

ปี 55 ปี 56 ปี 57
1. ใช้ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์การคิดค านวณ เพ่ือการตัดสนิใจเลือกแนวทางปฏิบัติหรืหา
ค าตอบจากสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เรื่อง
จ านวนและการด าเนินการ ตามขอบข่ายสิ่งเรา้

13 10 10*

2. ใช้ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์การคิดค านวณ เพ่ือการตัดสนิใจเลือกแนวทางปฏิบัติหรืหา
ค าตอบจากสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เรื่องการวัด 
ตามขอบขา่ยสิ่งเร้า

7 8 8*

3. ใช้ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์การคิดค านวณ เพ่ือการตัดสนิใจเลือกแนวทางปฏิบัติหรืหา
ค าตอบจากสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เรื่อง
เรขาคณิตตามขอบข่ายสิ่งเร้า

3 4 4

4. ใช้ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์การคิดค านวณ เพ่ือการตัดสนิใจเลือกแนวทางปฏิบัติหรืหา
ค าตอบจากสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เรื่อง
พีชคณิต ตามขอบข่ายสิ่งเร้า

3 4 4

5. ใช้ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์การคิดค านวณ เพ่ือการตัดสนิใจเลือกแนวทางปฏิบัติหรืหา
ค าตอบจากสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เรื่องการ
วิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น ตามขอบขา่ยสิ่งเร้า

4 4 4*

รวมท้ังหมด 30 30 30



โครงสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถด้านเหตุผล 

เกณฑก์ารประเมิน (ช่วงคะแนน) ปรับปรุง 0-9 พอใช ้10-13 ดี 14-18 ดีมาก 19-30 

ตัวบ่งชี้ จ านวนข้อสอบ

ปี 55 ปี 56 ปี 57
1. มีความเข้าใจ ในข้อมูล สถานการณ์    หรือสารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตรแ์ละสิ่งแวดล้อม ด้าน

สังคมและ    เศรษฐกิจ และด้านการด าเนินชีวิต
8 4 4*

2. 
วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ หรือสารสนเทศโดยใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและ
เศรษฐกิจ และด้านการด าเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล

7 8 8*

3. น าข้อมูล สถานการณ์ หรือสารสนเทศมาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในการวางแผน
สามารถสร้างข้อสรุปใหม่ ออกแบบ  วางแผน บนพ้ืนฐานของข้อมูลสถานการณ์ หรือสารสนเทศที่ผ่านการ
วิเคราะห์ โดยใช้องค์ความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและเศรษฐกิจและด้านการด าเนิน

ชีวิตอย่างมีเหตุผล

6 10 7

4. เลือกใช้ข้อมูล สถานการณ์ หรือสารสนเทศในการตัดสินใจและ/หรอืแก้ปัญหา
สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีหลักการและเหตุผล หรือให้ข้อสนับสนุนหรือข้อโต้แย้งที่สมเหตุสมผล
โดยค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม ค่านิยม ความเช่ือ ในกรณีที่มีสถานการณ์ที่ต้องการตัดสินใจหรือมีปัญหา

9 8 11*

รวมทั้งหมด 30 30 30



ข้อสรุปจากผลการประเมิน NT   ปีการศึกษา 2556

ความสามารถด้านภาษา : นักเรียนส่วนหนึ่งยังไม่สามารถ
             1. สื่อสารความคิดเห็นจากเร่ืองที่อ่านอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์
             2. น าข้อคดิที่ได้จากเรื่องที่อ่านไปใช้ในชีวติประจ าวัน
             3. คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน

ความสามารถด้านค านวณ : นักเรียนยังคงมีปัญหาในการใช้ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์การคิดค านวณ เพื่อการตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติหรือหา
ค าตอบจากสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับในด้าน
              1. พีชคณิต
              2. การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
              3. จ านวนและการด าเนินการ  
              4. เรขาคณิต



ข้อสรุปจากผลการประเมิน NT  ปีการศึกษา 2556 (ต่อ)

ความสามารถด้านเหตุผล : นักเรียนส่วนหนึ่งยังไม่สามารถ 
             1. ตัดสินใจและแก้ปญัหาอย่างมหีลักการและเหตุผล หรือให้

ข้อสนับสนุนหรือข้อโต้แย้งทีส่มเหตุสมผลโดยค านึงถงึคุณธรรมและ
จริยธรรม ค่านิยม ความเชื่อ ในกรณีที่มสีถานการณ์ทีต่้องการตัดสินใจหรือ
มีปัญหา

             2. สร้างข้อสรุปใหม่ ออกแบบ  วางแผน บนพื้นฐานของข้อมูล
สถานการณ์ หรือสารสนเทศที่ผ่านการวิเคราะห์ โดยใชอ้งค์ความรู้ด้าน 
วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและเศรษฐกิจและด้านการด าเนิน
ชีวิตอย่างมีเหตุผล

 



1. ข้อความใดในบทร้อยกรองนี้ ที่แสดงให้
รู้ว่าเป็น "คอมพิวเตอร"์ 

1) จอรูปสี่เหลี่ยม    (32.09%) 
2) เต็มเปี่ยมความรู้ (13.35%)
3) ท่องโลกเวบ็ไซต์ (48.82%*) 
4) ก้าวไกลล้ายุค       (5.72%)

ตัวอย่างข้อสอบวัดความสามารถด้านภาษา
อ่านข้อความแล้วตอบค าถาม ข้อ 1-2 

จอรูปสี่เหลี่ยม  เต็มเปี่ยมความรู้ 
เด็กเด็กชอบดู เรียนรู้แสนสุข 
ท่องโลกเว็บไซต์ ก้าวไกลล้ายุค 
อย่าเพียงสนุก เกิดทุกข์มีภัย

2. จากบทร้อยกรอง ผู้เขียน           
มีวัตถุประสงค์อะไร 
1) อธิบาย (39.27 %) 
2) ชี้แจง  (23.39 %) 
3) ชักจงู  (6.69 %) 
4) ตักเตือน (30.63 %*)

สรุปเรื่องราวและขอ้คิดจากเรื่องที่อ่าน อธิบายความหมายจากเรื่องที่อ่าน 



                 เมื่อ 40 ปีก่อน แพทย์พบว่าเด็กไทยเป็นโรคขาดอาหาร แต่ปัจจุบัน  ปัญหา
ของเด็กไทย คือ รับประทานอาหารมากเกินไปจนน้ าหนักตัวมาก อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่า
เป็นโรคอ้วน เกิดจากการเลี้ยงดูที่ เข้าใจผิด คิดว่าเด็กอ้วนคือเด็กมีสุขภาพดี             
ความจริงก็คือ เด็กกลุ่มนี้จะมีปัญหาสุขภาพ ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
ระดับไขมันในเลือดผิดปกติ 

   ข้อความใด ใช้เตือนเพื่อนๆ ให้ระวังโรคอว้น ได้เหมาะสมที่สุด 
1) เด็กอ้วนจะไม่น่ารัก (7.81 %) 
2) เด็กอ้วนจะไม่ฉลาด (5.41 % )
3) เด็กอ้วนจะเหนื่อยง่าย (24.89 %) 
4) เด็กอ้วนจะเจ็บป่วยง่าย (61.87 % *)

สื่อสารความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ 



ประสิทธิภาพ ก าจัดแมลง 
“ซอกซอน.......ทุกซอกทกุมุม” ในหอ้ง 
เมื่อใช้ เอ-ควัน ที่ผ่านการรับรองจาก อย. 

5. ข้อใดมคีวามหมายใกล้เคยีงกับค าว่า “ซอกซอน” 
     1) กระจายไปทุกที่ (34.97 %* )
     2) กระจายเฉพาะที่ (6.67 % )
     3) กระจายไปตามมมุ (40.24 %) 
     4) กระจายแบบชอนไช (18.11 % )
อธิบายความหมายจากเรื่องที่อ่าน 

6. สินค้านี้มีจดุเด่นด้านใด 
    1) สินค้ามีกลิ่น   (14.54 %) 
     2) สินค้าราคาสูง    (9.23 %) 
     3) สินค้ามขีนาดเล็ก  (6.35 % )
     4) สินค้าที่มีคุณภาพ (69.86 %*) 

สรุปเรื่องราวและข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน 



              มีการค้นพบวิธีการท าให้แป้งที่ได้จากข้าวโพด มันฝรั่ง และพืชชนิดอื่นๆ ให้เป็น 
เส้นใยด้วยวิธีการปั่นน้ าแป้งให้กลายเป็นเส้นใยยาวได้ส าเร็จ น าเส้นใยไปผลิตเป็นผ้าพันแผล 
กระดาษช าระ กระดาษเช็ดปาก ในกรณีที่น าไปท าผ้าพันแผลก็จะได้ผ้าพันแผลที่แตกต่างจาก
ผ้าพันแผลที่มีตามท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากผ้าพันแผลนี้ย่อยสลายตัวได้เป็นน้ าตาลกลูโคส 
ซึ่งร่างกายสามารถดูดซึมได้อย่างปลอดภัย นั่นหมายถึงผู้ป่วยจะไม่เจ็บตัวซ้ าตอนแกะ
ผ้าพันแผลออกนั่นเอง 

11. การค้นพบครั้งนี้ จะส่งผลต่ออนาคตอย่างไร 
1) อาหารประเภทแป้งจะขาดตลาด (16.04 %) 
2) แป้งข้าวโพดจะมีราคาสูงขึ้น (27.85 % )
3) จะใช้ผ้าพันแผลแบบเดิมน้อยลง (37.06 %*) 
4) เส้นใยจากฝ้ายไม่เป็นที่ต้องการอีกต่อไป (19.04 %) 

    คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน 



พ่อแม่สมัยใหม่ มักปล่อยให้ลูกชมโทรทัศน์รายการการ์ตูนต่างๆ ซึ่งเป็นการท าลาย
สุขภาพจิตของลูกเพราะการที่เลี้ยงลูกด้วยรายการโปรดของน้องๆ หนูๆ อาจท าให้ลูกมี
ความสุขได้ แต่ระยะนานๆ ไปมันจะท าลายสุขภาพทั้งทางร่างกาย   และจิตใจ จาก
รายงานการวิจัย พบว่า เด็กที่ป่วยเป็นโรคสมาธิสั้นเกือบ 40% มาจากการชมโทรทัศน์ 
แม้จะไมส่่งผลโดยตรง แต่ผลทางอ้อมก็คือเด็กจะมีการสื่อสารทางเดียว ปลีกตัวจากสังคม 
โอกาสที่จะได้เล่นกับเพ่ือนๆ น้อยลง

3. ข้อความนี้ กล่าวถึงสิ่งใดเป็นส าคัญ
   1)  วิธีการดูแลลูก  15.77 %

2)   ความรักของพ่อแม่ 12.69 %
   3)  ผลเสียจากการดูโทรทัศน์ *  61.52 %
   4)  การดูโทรทัศน์อย่างถูกวิธี 10.61 %

อ่านข้อความที่ก าหนด แลว้ตอบค าถามข้อ2-3

2. จากเรื่องที่อ่าน การสื่อสารทางเดียว หมายถึงข้อใด
    1) เป็นการดูอย่างเดียว 44.08 %
2)  เป็นการฟังอย่างเดียว 16.98 %

    3) เป็นการอ่านอย่างเดียว 11.19 %
    4) เป็นการรับมูลอย่างเดียว * 27.43 %

บอกความหมายของค าและประโยคจากเรื่องที่ ฟัง ดู และอ่าน (ท1.1ป.3/1 ท 1.1
ป.3/2



เห็นแก้วแวววับที่จับจิต ไยไม่คิดอาจเอื้อมให้เตม็ที่
เมื่อไม่เอื้อมจะได้อย่างไรมี อันมณหีรือจะโลดไปถึงมือ

15. บทกลอนนี้สอนเรื่องใด
      1) ให้รู้จักประมาณตน 26.95 %
      2) ให้รู้จักเพียรพยายาม *  38.51 %
      3)  ให้รู้จักทะเยอทะยาน 11.17 %
      4)  ให้รู้จักกระตือรือร้น 23.15 %

4. บอก เล่าเรื่องราวที่ได้จากการฟัง ดู และอ่านอยา่งงา่ยๆ



น้ าท่วมน้องวา่ดีกว่าฝนแล้ง พี่ว่าน้ าแห้งให้ฝนแล้งเสียยงัดีกว่า น้ าท่วมปีนี้   
ทุกบ้านล้วนมแีต่คราบน้ าตา พี่หนีน้ าขึ้นบนหลงัคา น้ าตาหลั่งเคล้าสายชล

24. ข้อความนีใ้หค้วามรูส้ึกอย่างไร
      1)  อาลัย 12.32 %
      2) ทุกขใ์จ *   47.84 %
      3) น้อยใจ 14.26 %
      4)  หมดหวัง 26.22 %

6. สื่อสารความรู้ ความเข้าใจข้อคิดเหน็จากเรื่องที่ฟงั ดู และอ่าน อยา่งเหมาะสม 



       บ้านดา              โรงพยาบาล บ้านแดง

จากรูป  บ้านของดาอยู่ห่างจากโรงพยาบาลเป็น 2 เท่าของระยะทางจากบ้านของแดง 
ถึงโรงพยาบาล 
ระยะทางจากบ้านของดาถึงบา้นของแดงเป็นกี่กิโลเมตร  ข้อใดแสดงวธิีคิดหาค าตอบได้ถูกต้อง 

1) (4 + 2) + 4 (21.39 % )
2) (4 × 2) – 2 (21.04 % )
3) (4 × 2) – 4 (22.24 %)
4) (4 × 2) + 4 (35.33 %*)

วิเคราะห์และแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปญัหาและโจทย์ปัญหาระคนของจ านวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์ 
พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบและสร้างโจทย์ได้ 

ตัวอย่างขอ้สอบวัดความสามารถด้านค านวณ



ภาพต่อไปน้ีแสดงจ านวนขนมและราคาขนมที่อยู่ในถุง 

ถุงที่ 1 ถุงที่ 2 ถุงที่ 3 ถุงที่ 4 
ราคาชิ้นละ 6 บาท ราคาชิ้นละ 4 บาท ราคาชิ้นละ 7 บาท ราคาชิ้นละ 5 บาท 

แดงมีเงิน 50 บาท ต้องการซื้อขนม 2 ถุง ให้ได้จ านวนชิ้นขนมมากที่สุดและยังมีเงินเหลือ 
เขาจะต้องเลือกซื้อขนมถุงใดบ้าง 
1) ถุงที่ 1 และถุงที่ 3  ( 35.02 % )
2) ถุงที่ 2 และถุงที่ 3  ( 23.32 % *)
3) ถุงที่ 1 และถุงที่ 4  ( 17.73 % )
4) ถุงที่ 2 และถุงที่ 4  ( 23.94 %) 

วิเคราะห์และแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาและ
โจทย์ปัญหาระคนของจ านวนนบัไม่เกินหนึ่งแสน
และศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผล
ของค าตอบและสร้างโจทย์ได้ 



   การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ก าหนดค่าโดยสารในกรณีที่ผู้โดยสารเป็นเด็ก ดังนี้ 
•  เด็กสูงไม่เกิน 100 เซนติเมตร ไม่ต้องเสียค่าโดยสาร 
•  เด็กสูงเกิน 100 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 150 เซนติเมตร เสียค่าโดยสารครึ่งราคา 
•  เด็กสูงเกิน 150 เซนติเมตร เสียเต็มราคา 

          จากตารางข้อมูล และการก าหนดค่าโดยสารข้างต้น ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง 
1) สุชาติ เสียเต็มราคา (23.02 % )
2) อนันต์ ไม่ต้องเสียค่าโดยสาร (21.12 %) 
3) สุนทร เสียค่าโดยสารครึ่งราคา (23.27 %) 
4) สมมาตร เสียค่าโดยสารครึ่งราคา (32.60 %*) 

ชื่อ ส่วนสูง 

อนันต์ 118 เซนติเมตร 

สุชาติ 1 เมตร 

สมมาตร 1 เมตร 25 เซนตเิมตร 

สุนทร 155 เซนติเมตร 

แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาวการชั่ง การตวง เงิน และเวลา 



12. ในการท าขนมเค้กมีขั้นตอนในการท า 3 ขั้นตอน คอื 
ขั้นที่ 1    การผสมแป้ง ใช้เวลา 20 นาที 
ขั้นที่ 2    การอบขนมเคก้ ใช้เวลา 25 นาที 
ขั้นที่ 3    การแต่งหน้าเค้ก ใช้เวลา 35 นาที 

ถ้าเริ่มท าขนมเค้ก เมื่อเวลาตามหน้าปัดนาฬิกาดังรูป 
ขนมเค้กจะเสร็จเวลาเท่าใด 
1) 07.40 น. (32.90 %) 
2) 08.05 น. (16.86 %) 
3) 08.40 น. (35.41 %*)
4) 09.05 น. (14.82 % )

บอกเวลาบนหน้าปัดนาฬิกา (ช่วง 5 นาท)ี อ่านและเขียนบอกเวลาโดยใช้จุด



กล่อง A 
ปริมาตร 1 ลิตร 

กล่อง B
ปริมาตร 1 ลิตร 

มาลินีดื่มนมกล่อง A วันละ 200 มิลลิลิตร และ ปรีชาดื่มนมกล่อง B วันละ 250 มิลลิลิตร 
จากข้อมูลข้างต้น ข้อใดถูกต้อง 
   1) มาลินีดื่มนมหมดในเวลา 4 วัน (16.41 %) 
   2) ปรีชาดื่มนมหมดในเวลา 5 วัน  (24.20 %)
   3) มาลินีดื่มนมหมดก่อนปรีชา 1 วัน  (28.92 %) 
   4) ปรีชาดื่มนมหมดก่อนมาลินี 1 วัน (30.47 % *) 

บอกปริมาตรและความจุเป็นลิตร มิลลิลิตร เลือกเครื่องตวงทีเ่หมาะสม และ
เปรียบเทียบปริมาตรและความจุใน หน่วยเดียวกัน 



ชื่อนักเรียน จ านวนเงินสะสมวันละ(บาท)

   หน่อย 50

   น้อย 70

   นก 40

ในเวลา 3 วัน  ทั้งสามคน มเีงินรวมกันก่ีบาท   
1)   480 *    28.42 %
2)   380        7.31 %
3)   320        6.95 %
4)   160 57.05 %

การสะสมเงินของนักเรียน  3 คน

. ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะการคิดค านวณเพื่อตัดสินใจเลือก
แนวทางปฏิบัติหรือหาค าตอบจากสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับความคิด
รวบยอดทางคณิตศาสตร์เรื่อง จ านวนและการด าเนินการตามขอบข่ายสิ่งเร้า



ใช้ข้อมลูต่อไปนี้ ตอบค าถามข้อ 4 – 5

4.  ถ้านมสดราคาขวดละ  12  บาท  ทางร้านจะ
ได้เงินจากนิดาและโสภารวมเป็นเงนิกี่บาท   

1)   120 18.77 %  
2)   122        21.34 %
3)   216 *      41.70 %
4)   218        17.80 %

นิดา ซื้อนมสด  12 ขวด
ปรีชา ซื้อนมสด  15 ขวด
สุดา ซื้อนมสด    9 ขวด
โสภา ซื้อนมสด    6 ขวด

ซื้อ 3

นมสด นมสด  นมสด  นมสด  นมสด

แถม 

1 111

ร้านขายนมสด จัดรายการพิเศษ 5. ร้านค้าแถมนมสดให้ปรีชาและสุดา 
เป็นจ านวนกีข่วด 

1)   4 23.83 %  
2)   6 20.87 %
3)   8 * 35.84 %
4)   10 19.06 %

ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือ
ทักษะการคิดค านวณเพื่อตัดสินใจเลือก
แนวทางปฏิบัติหรือหาค าตอบจากสถานการณ์
ต่างๆในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับความคิดรวบ
ยอดทางคณิตศาสตร์เร่ือง จ านวนและการ
ด าเนินการตามขอบข่ายสิ่งเร้า



ชนิดของนม จ านวนนม(กล่อง)

รสจืด

รสหวาน

รสโกโก้

รสสตรอเบอร์รี่

รสส้ม

จ านวน และชนิดของนมต่างๆ 5 ชนิด ของร้านสหกรณ์โรงเรียนแห่งหนึ่ง

ก าหนดให ้รูปกล่องนม 1 รูป แทนจ านวนนม 10 กล่อง 
จากข้อมูลข้างต้น ถ้าจะเก็บนมสองชนิดลงในลังกระดาษท่ีบรรจุนมได้เพียง 50 กล่อง เท่านั้น
     นมสองชนิดใดสามารถบรรจุลงลังกระดาษได้พอดี
1)   รสสตรอเบอร์รี่ กับ  รสโกโก้ 15.19 %
2)   รสหวาน กับ  รสสตรอเบอร์รี่ *       44.51 %
3)   รสโกโก้  กับ  รสส้ม                     20.88 %    
4)   รสจืด กับ  รสหวาน 18.91 %

. ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะการคิดค านวณเพื่อ
ตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติหรือหาค าตอบจากสถานการณ์ต่างๆใน
ชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เรื่อง การ
วิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น ตามขอบข่ายสิ่งเร้า



วิเคราะห์ด้วยการเปรียบเทียบข้อมลู สถานการณ์ หรือสารสนเทศโดยใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์อย่างมีเหตุผล 

แอ๋ว ขายส้มต า ควรเลือกใช้กระดาษช าขะ(ทิชชู)แบบใดจึงจะเหมาะสม เพราะเหตุใด 
  1) ชนิดลายนูนเพราะมีความยืดหยุ่น  น้ าหนักเบา (17.19 % )
  2) ชนิดลายนูน เพราะมีความยืดหยุ่ม  ซึมซับไดดี  (39.42 % *) 
  3) ชนิดแผ่นเรียบ เพราะมีความยืดหยุ่น  ย่อยสลายได้ดี  (25.72 %) 
  4) ชนิดแผ่นเรียบ เพราะมีความยืดหยุ่น  ปริมาณมากกว่า  (17.68 % )

ตัวอย่างข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล(Reasoning abilities)



              ไม้ไผเ่ป็นวัสดุราคาถูก และมีอยู่มากมายในประเทศไทย ซึ่งสามารถ
น ามาใช้แทนเหล็กเส้นในการเพิ่มความแขง็แรงให้กับพื้นคอนกรีตได้ แต่ไม่
เหมาะในการท าโครงสร้างอาคาร 

7. คุณพ่อคิดที่จะน าไม้ไผ่ มาใช้แทนเหล็กเส้นในการท าทางเดินรอบบ้าน มีความเหมาะสม
หรือไม่ เพราะเหตุใด 
1) เหมาะสม เพราะวัสดุก่อสร้างมีราคาแพง (19.70 % )
2) เหมาะสม เพราะทางเดินรอบบ้านรับน้ าหนักน้อย (29.51 % *) 
3) ไม่เหมาะสม เพราะไม้ไผ่เป็นวัสดุธรรมชาติ มีอายุการใช้สั้น (24.19 %) 
4) ไม่เหมาะสม เพราะทางเดินรอบบ้านเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างอาคาร   (26.61 % )

น าข้อมูล สถานการณ์ หรือสารสนเทศมาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในการวางแผน โดยใช้ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์อย่างมีเหตุผล 



น าข้อมูล สถานการณ ์หรือสารสนเทศมาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในการวางแผน โดยใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์อย่างมีเหตุผล



วิเคราะห์และก าหนดปัญหาและสามารถหาทางแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เลือกใช้ข้อมูล 
สถานการณ์ หรือสารสนเทศในการตัดสินใจและ/หรือแก้ปัญหา โดยใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์อย่างมีเหตุผล 



1. จากภาพ  ประชาชนในชุมชนนี้มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเปน็ส่วนใหญ่
ข้อใดอธิบายสาเหตุของปัญหาของคนในชุมชนนี้ได้เหมาะสมที่สุด

   1) การเผาขยะท าให้สารพิษตกค้าง 23.53 %
   2) การเผาขยะเป็นการกระจายมลพิษ 49.38 % *
   3) การเผาขยะในปริมาณที่มากเกินไป  8.46 %
   4) การเผาขยะเพิ่มความรุนแรงของกลิ่น 18.48 %

1. มีความเข้าใจในข้อมูล สถานการณ์ หรือสารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์ ส่ิงแวดล้อม 
ด้านสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และด้านการด าเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล



7. จากภาพ ถ้าทั้งสองครอบครัวมีฐานะใกล้เคียงกันการปฏิบัติดังภาพข้างต้นเปน็ประจ า ในอนาคตอาจ
เกิดเหตุการณ์ใดมากที่สุด
   1) ครอบครัว ก มีสุขภาพดีกว่าครอบครัว ข 13.39 %
   2) ครอบครัว ก มีความสุขมากกว่าครอบครัว ข 16.98 %
   3) ครอบครัว ก มีปัญหาทางการเงนิ มากกว่าครอบครัว ข  54.33 % *
   4) ครอบครัว ก ได้รับการยอมรับจากเพื่อนบ้านมากกว่าครอบครัว ข 14.93 %

8. จากภาพให้ข้อคิดในการด าเนินชีวิตอย่างไร
   1) กินดีอยู่ดีชีวีมีสุข 27.70 %
   2) กินอยู่อย่างพอดี  50.18 % *
   3) กินเป็นเรื่องส าคัญ 8.12 %
   4) กินวนัละนิดชีวิตยืนยาว 13.68 %

วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ หรือสารสนเทศ โดยใช ้          องค์
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ส่ิงแวดล้อม ด้านสังคมศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ และด้านการด าเนนิชีวิตอย่างมีเหตุผล

3. สามารถสร้างข้อสรุปใหม่ ออกแบบ วางแผน บนพื้นฐานของข้อมูล สถานการณ์ หรือ
สารสนเทศที่ผ่านการวิเคราะห์ โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ส่ิงแวดล้อม ด้าน
สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และด้านการด าเนินชวีิตอย่างมีเหตุผล 



9.  จากภาพดังกล่าว รัฐบาลควรเลือกพลังงานชนิดใดในการผลิตไฟฟ้าในหมู่บ้าน
แห่งนี้ เพราะเหตุใด       
   1) พลังงานลม เพราะเป็นที่สูงมีลมแรงตลอดปี      51.20 % *

   2) พลังงานน้ า เพราะเป็นหมู่บ้านที่มีขนาดเล็ก 13.52 %
   3) พลังงานชีวภาพ เพราะใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์ 16.39 %
   4) พลังงานแสง เพราะมีพื้นที่เหมาะสม 18.54 %

2. วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ หรือสารสนเทศ 
โดยใช้   องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
สิ่งแวดล้อม ด้านสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 
และด้านการด าเนินชีวติอย่างมีเหตุผล


